
№ по 

ред

  Регистрационен 

               номер

                Наименование 
          Адрес Предмет на дейност             Срок

Представени 

ид.части в % от 

етажна собственост

Членове на управителния съвет/имена, 

адрес, ел. Поща/

Начин на 

представителство

1 1/02.03.2012 г. "ССЕС Фамилия-Габрово, Априловска № 11"
Габрово, ул. 

"Априловска " № 11

Усвояване на средства от държавния или 

общинския бюджет или безвъзмездна помощ, 

съгласно чл. 25, ал. , от ЗУЕС

Неопределен 70%
Донка Илиева Тотева, гр.Габрово, 

ул. "Априловска" № 11, ет. 1, ап. 2
Управител

2 2/08.11.2012 г.
"СТРОИТЕЛ ІІ, Габрово,             община Габрово, 

ул."Ген.Никола Рязков" №4, секция Б, кв."Трендафил"

Габрово, ул. 

"Ген.Никола Рязков" 

№4, секция Б, 

кв."Трендафил"

Усвояване на средства от фондовете на ЕС 

и/или от държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ, субсидии и/или 

използване на собствени срадства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост.

безсрочно 96,92%

Председател: Пенчо Димов 

Пенчев, кв.Трендафил, 

ул.Ген.Н.Рязков" №4, ет.1, ап.2     

Членове:             1. Димитър 

Симеонов Пенев, Габрово, 

кв.Трендафил, ул.Ген.Н.Рязков" №4, 

ет.3, ап.6          2. Силвия Илиева 

Петкова, Габрово,кв.Трендафил, 

ул.Ген.Н.Рязков" №4, ет.2, ап.4    

Управителен съвет

3 3/17.12.2014 г. "Варовник"
Габрово, 

ул."Варовник"  №11

1. Усвояване на средства от фондовете на ЕС 

и/или от държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ, субсидии и/или 

използване на собствени срадства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост.                                  2. 

Други дейности, свързани с управлението на 

общите части  на етажната собственост, 

включително да усвоява средства от други 

източници на финансиране, различни от тези 

по т.3.1

неопределен, при 

предмет на 

дейност по т.1

100х %

Дарин Петков Петков Габрово, 

ул."Варовник"  №11, ет.2, ап.4    

daritex@gmail.com

Управител 

4 4/06.02.2015
ДУНАВ ІІ,                    гр. Габрово, ул.Орловска №№ 

81,83,85

Габрово, ул. 

Орловска № 83

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 85.466%

Председател:                                

Илиян Димитров Янков                             

Членове:                                            

1.Теменуга Николова Панайотова 

ул. Орловска 85, ап.4                                                     

2. Неделчо Първов Иванов              

ул. Орловска 81, ап. 19                                                                                                                  

Управителен съвет

5 5/10.02.2015 Блок 9, ул. Хризантема 9,11,13,15,

Габрово, ул. 

Хризантема №11, 

ап. 12

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 78.585%

Председател:                 Пламен 

Иванов Петров                ул. 

Хризантема 11, ап.2    Членове:                                

1. Христо ГанчевЦонев                       

ул. Хризантема 9, ап. 9                           

2. Андрей Василев Димитров                              

ул. Хризантема 15, ап. 15

Управителен съвет

6 6/11.02.2015 кв.Русевци, блок 5, ул. Найден Геров 58,60,62,64

гр. Габрово          ул. 

Найден Геров 

58,60,62,64

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 96.488 %

Председател:                 Христо 

Мирославов Иванов                ул. 

Найден Геров № 64, ап. 11    

Членове:                                1. 

Антония РадославоваЯмариева                    

ул. Н.Геров 64, ап. 15                          

2. Светла Колева Добрева                              

ул. Н.Геров 64, ап. 4                           

3. Йорданка Иванова Стоянова 

ул. Н.Геров 58, ап. 16                                                    

4. Митко Христов Белчев                    

ул. Н.Геров 60, ап. 18

Управителен съвет

7 7/11.02.2015 "гр.Габрово, ул. Мир 25"
гр.Габрово,                 

ул. Мир 25

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 91.473%

Председател:  ТеменугаОгнянова 

Атанасова                                    

гр.Габрово, ул. Мир 25                                               

Членове:                                              

1. Павел Иванов Павлов                              

гр.Габрово, ул. Мир 25                                          

2. Недка Добрева Гатева                        

гр.Габрово, ул. Мир 25                                             

Управителен съвет

8 8/16.02.2015 "Габрово, Св.Св. Кирил и Методий №№7 и 9"

гр.Габрово, ул. 

Св.Св.Кирил и 

Методий №  9

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 93,07%

Управител:                              Тодор 

Цветанов Джонов                       ул. 

Св.Св.Кирил и Методий 9

Управител

9 9/17.02.2015

„Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”

гр.Габрово, 

бул.Могильов № 84”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 68,16%

 Председател:                Атанас 

Колев Начев                          

Членове:                      

1.Христина Тотева Минчева                      

2.Анелия Михайлова 

Александрова 3.Станислав 

Николаев Колев                          

4.Стефан Генчев Ботев

Управителен съвет

10 10/17.02.2015

„Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В”

гр. Габрово, ул. 

Спортна 3, вх. 

А,Б,В”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:                        

Никола Димитров Данчев  

Членове:                            1.Иван 

Тодорв Иванов                    

2.Даниела Райкова Маринова

Управителен съвет

11 11/17.02.2015

„Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

гр. Габрово, ул. 

Орловска 129”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 75,27%

Председател:                        

Тодор Калчев Калчев               

Членове:                        1.Даниел 

Цветанов Антонов                            

2.Иван Дечев Дечев

Управителен съвет

12 12/19.02.2015

„Сдружение на собствениците Люляк бул. 

Могильов 83,85,87 гр. Габрово” 

гр. Габрово, бул. 

Могильов 85

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 78,84%

Председател:                           

Живко Стефанов Желев                        

Членове:                               

1.Ана Петрова                  

2.Адриян Караджов

Управителен съвет

13 13/19.02.2015

„.ЖБ Камчия,                            гр. Габрово – ул. 

Орловска 139”

гр.Габрово                                                                        

ул. Орловска 139

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 74,32%

Председател:   Денислав 

Христов Радославов                         

Членове:                                          

1.Димитър Тотев Тотев                                 

2.Александър Йорданов 

Николов

Управителен съвет

14 14/20.02.2015

„БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”

гр. Габрово, ул. 

Чумерна 20

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно

Председател:                           

Велгил Георгиев Богданов            

Членове:                               1.Васил 

Цвятков Василев                

2.Галина Георгиева Рашкова                      

3.Еленка Драгомирова 

Апостолова                                          

4.Валентина Иванова Жечева

Управителен съвет

Публичен регистър на сдруженията на  собствениците на сгради в режим на етажна собственост



15 15/20.02.2015

     „СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – ж.бл. 

ДУНАВ 1 гр. ГАБРОВО,  Общ. ГАБРОВО, ул. 

ОРЛОВСКА № 87”

гр. Габрово, ул. 

Орловска № 87

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 78,23%

Председател:                              

Христо Минчев Христов           

Членове:                            1.Иванка 

Петрова Кожухарова                       

2.Милка Георгиева Баева                

3.Мънко Димов Боев                           

4.Димитър Тодоров Тодоров                     

5.Даниел Христов Христов                 

6.Гатьо Гичев Гатев

Управителен съвет

16 16/20.02.2015
„Прохлада 7911 – гр. Габрово, ул. Прохлада № 7-9-

11” 

гр. Габрово, ул. 

Прохлада № 7, 

кв.108, бл.1, вх.А, 

ап. 10

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:   Красимир 

Стефанов Михов                          

Членове:                 1.Марияна 

Илиева Петрова                            

2.Рени Петкова Савова

Управителен съвет

17 17/20.02.2015 „Средец – гр. Габрово, ул. Свищовска № 82,84,86”

гр. Габрово, ул. 

Свищовска № 84

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 70,82%

Управител:                          

Момчил Петков Тинчев

Управител

18 18/20.02.2015 „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”

гр. Габрово,   

Община Габрово, 

ж.к. Петър 

Падалски, бл. 6

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 81,91%

Председател:                                 

Иван Христов Попов  Членове:                         

1.Мирослав Татянов Вълев                          

2.Сара Пенчева Денева

Управителен съвет

19 19/04.03.2015 „Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”

Габрово, ул. 

Йосиф Соколски 

№ 37, вх. В и вх. Г

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 72.141%

Управител:                                 

Танко Колев Танков

управител

20 20/05.03.2015
„ТРЕНДАФИЛ 2 – БЛОК 23, ГР..ГАБРОВО, УЛ. Д-Р 

ТОТА ВЕНКОВА № 11,13,15,17,19”

гр. Габрово, ул. Д-р 

Тота Венкова № 

11,13,15,17 и 19

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 94,04%

Председател:                        

Димитър Георгиев Стефанов                                                

Членове:

1.Детелина Тотева Колева

2.Юлия Стоянова Точиларова

Управителен съвет

21 21/10.03.2015 
„КДН – гр.Габрово, ул. Даскал Алекси № 2, вх. А, Б и 

В”

гр.Габрово, ул. 

Даскал Алекси № 2, 

вх. А, Б и В

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 92,77%

Председател:                      Живко 

Илиев Жеков                                   

Членове:                                            

1.Стиляна Иванова Събева-

Тинчева                                              

2.Красимира Колева Дончева                                 

Управителен съвет

22 22/10.03.2015 „УСПЕХ, гр.ГАБРОВО, бул. СТОЛЕТОВ № 84,86,88”

гр.Габрово, бул. 

Столетов № 88, ет. 

1, ап. 2 

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 78,04%

Председател:                                      

Христо Пеев Енчев

Членове: 1.Лена 

Иванова Луканова

2.Васил Ненов Стефанов                              

Управителен съвет

23 23/11.03.2015
„Щастливеца, гр. Габрово, ул. Младост №№ 2, 4, 6, бл. 

9”

гр.Габрово, ул. 

Младост № 2, бл. 9

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:                  Любомир 

Стоянов Бинев                Членове:                                       

1.Бойчо Михов Бойчев                         

2.Теменуга Христова Симеонова

Управителен съвет

24 24/16.03.2015 : „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”
гр.Габрово, ул. 

Смърч № 23

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 82,73%

Председател:                        Евгения 

Колева Енева                             

Членове:                                

1.Георги Николов Желязков                            

2.Катя Стефанова Ганчева                                             

Управителен съвет

25 25/17.03.2015 1.     „Сдружение за обновяване на блок Тинтява,

гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101,

103, 105”

гр.Габрово, ул. 

Свищовска №№ 

101, 103 и 105 

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 87,63%

Председател:                        Добрин 

Михайлов Савчев                             

Членове:                                1. 

Елена Николова Журкова                                        

2. Недка Георгиева Сиркова

Управителен съвет

26 26/ 26.03.2015 „Блок „Дъб”, гр. Габрово, бул. Столетов № 135”

гр.Габрово, бул. 

Столетов № 135, 

ет.7, ап. 25

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 86,19%

Председател: Дамян 

Христов Христов

Членове:                                           

1.Мирослав Генчев Костадинов

2.Радослав Николов Колев                  

Управителен съвет

27 27/ 26.03.2015 „Габрово, ул. Зелена ливада №№ 4,6,8”

гр.Габрово, община 

Габрово, ул. Зелена 

ливада № 4

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 94,10%

Председател:                        Румяна 

Христова Кънчева                          

Членове:                                          1. 

Петьо Димитров Драшков       

2.Цветан Петров Николов

Управителен съвет

28 28/14.04.2015
"Плиска-блок Плиска, ул.Свищовска №№ 70,72 и 74, 

гр.Габрово"

гр.Габрово, 

ул.Свищовска №№ 

70,72 и 74

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 76.00%

Председател:                          Васил 

Данчев Комитски                                                 

Членове:                       1.Богдан 

Петров Йонев         2.Веселина 

Маринова Петкова 

Управителен съвет

29 29/22.04.2015
„Детелина – гр. Габрово, община Габрово, ул. 

Свищовска № 63, вх. А,Б,В”

гр.Габрово, ул. 

Свищовска № 63, 

вх. А,Б,В

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 72.00%

Председател:                          

Желязко Койнов Димитров                                                

Членове:                        1.Николина 

Минкова Бабарова                         

2.Радка Иванова Ганева

Управителен съвет

30 30/27.04.2015 
„СТРЕЛА-1 гр. Габрово, ул. Александър Стамболийски 

№ 39,41,43”

гр.Габрово, ул. 

Александър 

Стамболийски № 39

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 72,35%

Председател:                          Огнян 

Николаев Владимиров                                              

Членове:                        1.Радослав 

Михайлов Петров                        

2.Христо Йорданов Цонев

Управителен съвет

31 31/28.04.2015

  „Антим І – Габрово, гр. Габрово, община Габрово, ул.

Антим І №7,9,11 и 13”

    гр.Габрово, 

община Габрово, ул. 

Антим І №7, ап.12

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 84,58%

Председател:                          

Силвия Николова Колева                                            

Членове:                                    

1.Тодор Георгиев Момъков                     

2.Биляна Георгиева Георгиева - 

Иванова                           3.Евгения 

Минчева Цветкова                                      

4.Светозар Михов Лалев

Управителен съвет

32 32/29.04.2015 „гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17,19”

гр. Габрово, бул. 

Хемус № 15, 17, 19, 

бл. 3,  вх. А, Б, В

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 80.795  % 

Председател:                          Ванко 

Илиев Иванов                                            

Членове:                        1.Светозар 

Константинов Велчев                                  

2.Юлиян Ненков Йорданов

Управителен съвет

33 33/04.05.2015 „Габрово, ул. Видима № 27-29”
гр.Габрово,                    

ул. Видима № 27-29

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 83,33%

Председател:                          

Цветозар Георгиев Петров                                            

Членове:                                   

1.Стоян Желязков Стоянов                     

2.Миглена Живкова Йоновска

Управителен съвет

34 34/05.05.2015 „гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”

„гр. Габрово, кв. 

Русевци, ул. Морава 

9, 11, 13, 15”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 95,96%

Председател:                          Антон 

Асенов Митрофанов                                            

Членове:                                

1.Стефан Митев Гяуров                     

2.Мирослав Георгиев Анков

Управителен съвет

35 35/05.05.2015 
„Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 

19, 21

гр. Габрово, бул. 

Могильов №15, бл. 

111, вх. А, ап. 4

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 87.137 % 

Председател:                          

Добрин Маринов Дончев                                            

Членове:                                  

1.Ивайло Иванов Първанов                    

2.Ивелин Желев Желев

Управителен съвет

36 36/12.05.2015 „Люлин – АБВ, гр. Габрово, бул. Могильов 41, 43, 45”
 гр. Габрово, бул. 

Могильов 41, 43, 45

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 77,60%

Председател:                          

Димитър Хараламбиев Чакъров                                            

Членове:                        1.Тихомир 

Петков Петков                   2.Георги 

Колев Сираков

Управителен съвет



37 37/12.05.2015   „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

гр.Габрово, община 

Габрово, ул. 

Лазурна № 5

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 87,27%

Председател:                          

Николай Мариянов Иванов                                           

Членове:                                    

1.Тодор Павлов Матеев                    

2.Елена Банева Богданова

Управителен съвет

38 38/20.05.2015
„Експериментален блок - гр. Габрово, ул. „Осми март” 

№ 24, вх.Г и вх.Д”

гр.Габрово, община 

Габрово, ул. 

„Осмирт март” № 

24, вх. Г

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 84,24%

Председател:                          

Теменужка Ангелова Стефанова                                           

Членове:                                     

1.Пламен Любчев Балабанов                   

2.Александър Йосифов Ченков   

3.Тодор Енчев Тодоров                     

4.Желязко Димитров Ангелов

Управителен съвет

39 39/05.05.2015.
„гр.Габрово, кв.”Русевци” 1, ул. „Селимица” №№ 

9,11,13”

 гр.Габрово, 

община 

Габрово,кв.„Русев

ци”ул.„Селимица” 

№9

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 91.02 % 
Управител:                             

Елисавета Йорданова Семова
Управителен 

40 40/26.05.2015 „Липите - гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 32,34,36,38”

гр.Габрово, община 

Габрово, ул. Зелена 

ливада № 32, ет.3, 

ап.7

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 97,96%

Председател:                          Гутьо 

Станев Гутев                                         

Членове:                                    

1.Атанас Хараламбиев Атанасов                   

2.Иванка Манолова Маринова

Управителен съвет

41 41/05.06.2015 "гр.Габрово, ул.Петър михов №59,61,63"

гр.Габрово, община 

габрово, ул."Петър 

Михов" №59, кв.голо 

бърдо, ет.3, ап.8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 76,09%

Председател:                          

Добрин Денчев Дунев                                     

Членове:                                    

1.Ваня Денчева Денева                   

2.Катерина Павлова Стоичкова    

3.Мариян Пенчев Балев             

4.Георги Кирилов Шарланев

Управителен съвет

42 42/05.06.2015 "гр.Габрово, бул.Трети март №21"

гр.Габрово, община 

Габрово, бул."Трети 

март" №21

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 77,69%
Управител:                                 

Розина Маринова Христова
Управител

43
 43 / 15.06.2015 

г.

„Пионер - гр. Габрово, ул. Чардафон № 7, вх. А, Б, 

В”

гр. Габрово, ул. 

Чардафон  № 7, 

вх.Б ап. 13

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 98.049% 
Управител:                                   

Петко Пенчев Пенчев
Управител

44 44/13.07.2015 
„ТЕРСНАП и ВМЕИ, гр.Габрово, бул. Могильов № 23-

25”

гр.Габрово, бул. 

Могильов № 23-25

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 69,47%

Председател:                          

Божидар Борисов Кирчев                                         

Членове:                                    

1.Красимир Петев Стоянов                   

2.Мими Димитрова Ковачева

Управителен съвет

45 45/30.07.2015 „Видима-2015, гр. Габрово, ул. Видима 31-39”

гр.Габрово, ул. 

Видима 31, вх.А, 

ет.3, ап.7

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 73,88%
Управител:                             

Гриша Дончев Ганчев
Управител

46 46/30.07.2015  „Младост 8-10-12-Габрово”
гр. Габрово, ул. 

Младост № 8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 97,30%
Управител:                             

Красимир Методиев Петров
Управител

47 47/30.07.2015 „Габрово – „Младост 5””

гр.Габрово, ул. 

Младост № 5, вхл 

А, ап. 45

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 94,732

Председател:                           Инж. 

Любка Димитрова Банкова                                   

Членове:                                    

1.Христо Атанасов Павлов                 

2.Мирослав Стойчев Йорданов   

3.Велина Минева Минева             

4. Добри Стоянов Телбис

Управителен съвет

48 48/30.07.2015 „Габрово Антим І №№ 3 и 5”
гр. Габрово, ул. 

„Антим” І  № 3

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 93,89%
Управител:                             

Никола Георгиев Корназов
Управител

49 49/06.08.2015

„Генерал Никола Рязков № 9, гр. Габрово, община 

Габрово, ул. Генерал Никола Рязков, № 9, жк./кв. 

Трендафил-2, бл.17, вх. А”

гр.Габрово,община 

Габрово, ул. 

Генерал Никола 

Рязков № 9, жк./кв. 

Трендафил-2, бл.17, 

вх. А

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно     100  % 

Председател:                          

Румянка Манева Атанасова                                        

Членове:                                    

1.Даниела Боева Пехливанова                  

2.Катя Грозева Пейчева

Управителен съвет

50 50/ 14.09.2015 „Охрид - 2015” гр. Габрово, ул. „Свищовска” 94, 96, 98”

гр.Габрово, ул. 

Свищовска № 96, 

бл. Охрид, вх. Б, 

ет.2, ап. 5

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 96,11%

Председател:                           

Христо Димитров Иванов                                   

Членове:                                    

1.София Алексиева Инджова                 

2.Женина Динева Денчева  3.Иван 

Стефанов Лафчиев          4. Павел 

Ненчев Монев

Управителен съвет

51 51/14.09.2015 „Смирненски 50, гр. Габрово”

гр.Габрово, ул. 

Христо Смирненски 

№ 50 

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:                          Атанас 

Дженков Манев                                      

Членове:                                    

1.Веска Кръстева Карапанчева                 

2.Златьо Николаев Попзлатев

Управителен съвет

52 52/16.09.2015 „Морава 135 – гр. Габрово, ул.Морава № 1,3 и 5”
гр.Габрово, ул. 

Морава № 1,3 и 5

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 87.579  % 

Председател:                          Радка 

Лазарова Михова                                     

Членове:                                    

1.Диана Върбанова Колева                

2.Любка Трифонова Стефанова

Управителен съвет

53 53 /04.10.2015 „Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 1, 3, 5, 7”

гр. Габрово, ул. Д-

р Тота Венкова 1, 3, 

5, 7

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 68,87%
Управител:                             

Александър Петров Андреев
Управител

54 54 /29.12.2015 „Сдружение Габрово 18 на Емануил Манолов 12”

гр. Габрово, 

община Габрово, 

ул. Ем.Манолов 

№12, вх.А, ап.8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100,00%
Управител:                             

Николай Стефанов Дачев
Управител

55 55/11.01.2016
„Бичкиня 10, гр.Габрово, ул.Петър Божинов №10, 

вх.А,Б,В,Г”

гр. Габрово, 

ул.Петър Божинов 

№10, вх.А, ап.19

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 93.515 (%)

Председател:                          

Величка Данкова Шандуркова                                 

Членове:                                       1. 

Цанка Пенчева Цонева               2. 

Станислав Петров Георгиев

Управителен съвет

56 56/28.01.2016 „Бенковски, Габрово, ул. Иван Димов № 4 и № 6”

гр. Габрово, 

община Габрово, ул. 

„Иван Димов”№ 4 и 

№ 6

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 74,13%
Управител:                             

Даниел Петров Станев
Управител

57 57/05.02.2016
„КООПЕРАЦИЯ-ДЕТЕЛИНА-ГАБРОВО-УЛ. 

„АКАЦИЯ”, 4”

гр. Габрово, ул. 

Акация № 4, ет. 3

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100,00%
Управител:                             

Петър Иванов  Ганчев
Управител

58 58 / 07.03.2016

„ГАБРОВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 28, А-Г”

гр. Габрово, ул. 

Любен Каравелов 

№ 28 Б, ет.2, ап.4

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 92.65 % 

Управител:                             

Галина Димитрова Витанова-

Георгиева

Управител



59 59 / 07.03.2016
„Теменуга – град Габрово, улица Любен Каравелов № 

15”

гр. Габрово, ул. 

Любен Каравелов 

№ 15 вх. Г,  ап.8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 97.459 % 
Управител:                             

Добрин Стефанов Ботев
Управител

60 60 / 07.03.2016
„ЖСК Луна, гр. Габрово, ул.„Александър Керков” №36 

и №38”

гр. Габрово, 

ул.„Александър 

Керков” №36 и 

№38”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 93.01 % 
Управител:                             

Йовчо Митев Георгиев
Управител

61 61 / 08.03.2016 
„Ангел Кънчев”, гр. Габрово, ул. „Ангел Кънчев„ № 

42”

гр Габрово, ул. 

„Ангел Кънчев„ № 

42, ет.1, ап.1

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%
Управител:                             

Йонета Николова Николова
Управител

62 62 /09.03.2016 „гр. Габрово, Градище 13”
„гр. Габрово, 

Градище 13”

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:                           

Димитър Филев Димитров,                                           

Членове:                                     

1.Иван Кръстев Иванов               

2.Васил Проданов Велчев                     

Управителен съвет

63 63/10.03.2016 „Гр. Габрово,  ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 1”

Гр. Габрово,  

община Габрово, ул. 

„Св.Св. Кирил и 

Методий” № 1

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%

Председател:                           Спас 

Живков Евтимов                                           

Членове:                                     

1.Людмила Ангелова Върбанова                

2.Дочка Василева Мичева                       

Управителен съвет

64 64/10.03.2016 „гр. Габрово,  Христо Смирненски № 13”

гр.Габрово, ул. 

Христо Смирненски 

№ 13

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 82.68 %

Председател:                           

Гергана Стефанова Кънчева                                          

Членове:                                     

1.Койчо Колев Бараков                

2.Боян Иванов Андреев                      

Управителен съвет

65 65/15.03.2016 „гр. Габрово „Патриарх Евтимий” 8”

гр. Габрово, 

ул.„Патриарх 

Евтимий” 8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 93,78%

Председател:                           

Росица Златкова Христова                                         

Членове:                                     

1.Ивайло Божидаров Негенцив           

2.Силвия Динолова Василева                   

Управителен съвет

66 66/22.03.2016 „гр.Габрово, ул.Осми март № 24, вх.А,Б,В”
гр.Габрово, ул.Осми 

март № 24, вх.А,Б,В

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 94.27 % 
Управител:                             

Надежда Иванова Цанкова
Управител

67 67/22.03.2016 „гр.Габрово, бул. „Трети март” № 56, вх.А и вх.Б”

гр.Габрово, бул. 

„Трети март” № 56, 

вх.А, ет.3, ап.5

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 71.42 % 
Управител:                             

Екатерина Христова Мънкова
Управител

68 68/22.03.2016 „гр.Габрово, бул. „Априлов” 70 А,Б,В”

гр.Габрово, бул. 

Априлов 70 А, ет.4, 

ап.8

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 95.67 % 
Управител:                             

Галина Василева Драганова
Управител

69 69/28.03.2016 „град Габрово,  бул. Априлов № 37”
 гр.Габрово, бул. 

Априлов № 37

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 88.79 %

Председател:                           Юлия 

Лалева Сапунджиева                                         

Членове:                                     

1.Мирослав Ганчев Радкинов          

2.Васил Дянков Балтиев                 

Управителен съвет

70 70/29.03.2016 „ЖСК – VІІІ конгрес, гр. Габрово, ул. Градище № 11”

гр.Габрово, ул. 

Градище № 11, ет.2, 

ап.3

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 100%
Управител:                             

Милена Илиева Савчева
Управител

71 71/01.04.2016 „Габрово, ул. Любен Каравелов 11 - 13”

гр.Габрово, ул. 

Любен Каравелов 

№11, вх.А, ет.5, 

ап. 10

           Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени средства с 

цел ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост;                                                                        

безсрочно 95,15%
Управител:                             

Васил  Иванов Панчаров
Управител


